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RESUMO

Neste trabalho, utilizando-se como referência o núcleo de um

reator a neutrons rápidos do tipo Super Phénix (Super Phénix 2),

que possui uma taxa de combustão de 150000 MWd/t, em freqüência l

(renovação do combustível em uma só vez para todo os conjuntos

combustíveis do núcleo), é efetuado um estudo paramétrico sobre o

conceito heterogêneo axial CHA, mantendo-se constante as regras de

dimensionamento do núcleo.

Palavras-chaves; neutrônica de reatores a neutrons rápidos,

reator Super Phénix, conceito heterogêneo axial.
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AXIAL HETEROGENEOUS CORE

CONCEPT APLIEDS FOR

SUPER PHÉNIX REACTOR

by

José Luiz Batista

Carlos Alberto Curi Renke

Marcel Waintraub

Wilma dos Santos Bastos

Luiz Osório de Brito Aghina

ABSTRACT

Always maintaining the current design rules, this paper

presents a parametric study on the type of axial heterogeneous

core concept (CHA), utilizing a core of fast reactor "Super

Phénix" type, reaching a maximum thermal burnup rate of 150000

MWd/t and being managed in single batch.

Keywords; neutronics of fast breeder reactors, Super

Phénix reactor, axial heterogeneous core concept.
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1. INTRODUÇÃO

Em um número importante de países (França, Japão, Estados

Unidos, Inglaterra, Alemanha, índia, União Soviética, Coréia do

Sul, China etc.) os reatores a neutrons rápidos estão em

desenvolvimento, destacando-se o acordo governamental entre a

Bélgica, Alemanha, França, Inglaterra e Itália a 10 de janeiro de

1984, ratificado a 16 de fevereiro de 1989 em Bonn, pela Alemanha,

França e Inglaterra, e gue culminou com a criação do grupo de

trabalho EFRUG (European Fast Reactor Utilities Group) para a

elaboração dos estudos necessários para a realização em comum de

um reator rápido europeu EFR (European Fast Reactor).

Atualmente, dentre os vários estudos em andamento na França,

visando-se obter um reator a neutrons rápidos competitivo quanto

ao custo do KWh, em relação a outros tipos de reatores

comercializáveis, estuda-se a utilização do conceito heterogêneo

axial (CHA) , em razão de .melhorias que este conceito permite

fornecer em certas condições, sobre certos parâmetros neutrônicos.

Este conceito é atualmente estudado a titulo de igualdade com o

conceito clássico de núcleo homogêneo, para o novo projeto EFR.

0 conceito heterogêneo axial consiste simplesmente na

introdução de uma placa fértil (U02 empobrecido) no plano médio do

núcleo de um reator a neutrons rápidos. Este conceito visa,

principalmente, diminuir a perda de reatividade com a evolução do

combustível, através de um melhor ganho de regeneração dentro da

placa (transformação dos elementos férteis em físseis), uma vez

que a mesma estará situada no ponto de maior nível de fluxo do

reator.

Este trabalho portanto visa, a partir de um reator a

neutrons rápidos do tipo Super Phénix, que nos serve de referência

(no caso Super Phénix 2, ou SPX2 como é também chamado, a 2 zonas

de enriquecimento), estudar os efeitos da utilização do CKA,

através da introdução de placas férteis de diferentes espessuras,

sobre as principais grandezas de interesse de projeto neutrônico

do reator, tais como: perda de reatividade, potência linear

máxima, tempo máximo de residência do combustível, DPA

(deslocamentos por átomo, "fluência"), etc.



2. METODOLOGIA DE CALCULO

As características do núcleo homogêneo, a duas zonas de

enriquecimento, do reator a neutrons rápidos do tipo Super Phénix

2, também chamado de Rapide 1500, no qual os estudos de pré-

projeto detalhado foram realizados na França e terminados em 1987,

estão mostradas na tabela 2.1 e figura 2.1 Estes dados permitiram

definir um núcleo de referência cuja evolução foi em freqüência 1,

tendo como objetivo uma taxa de combustão máxima de 150000 MWd/t.

Tabela 2.1. Características do núcleo de referência SPX2.

Potência elétrica (MWe)

Potência térmica (MWt)

Temperatura entrada/saída sódio (° C)

Taxa de combustão (MWd/t)

Combustível

Coberturas em U02

Composição do combustível (% em peso)
238pu/239pu/24Opu/241pu/242pu/241Ain

Material estrutural

N° conjuntos (comb/cober/b.controle)

Passo da rede de conjuntos (cm)

N° elementos p/ conj. (comb/cober)

Diâmetro ext. pastilha comb/cober (cm)

1500

3600

395/547,5

150000

UO2/PuO2

0,25% 235u/u

1,84/56,98/23,35
10,75/5,48/1,60

SS-316

388/78/33

18,46

271/169

0,714/1,015

A partir desse núcleo homogêneo de referência, a duas zonas

de enriquecimento, em freqüência 1, foi efetuado um estudo

paramétrico, para avaliar a influência da utilização do conceito

heterogêneo axial CHA, sobre as principais grandezas de interesse:

- reatividade inicial e perda de reatividade,

- potência linear máxima,

- DPA,
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- ganho de regeneração,

- massas combustíveis (MPu, MU),

sempre respeitando as condições seguintes:

- potência total do núcleo idêntica para todos os casos

(3600MWt),

- tempo de residência do combustível imposto pelo limite

sobre a taxa de combustão térmica de 150000 MWd/t,

- reatividade em fim de vida igual a 800 pcm.

0 estudo foi dividido em 3 partes:

- Para verificar a influência da espessura da placa axial

interna, introduziu-se placas férteis de diferentes espessuras no

plano médio do núcleo, sobre as regiões combustíveis interna e

externa (núcleo chamado CHA2, figura 2.1, r = R , x = 0 ) e n o plano

médio da única zona interna do núcleo (chamado CHA1, figura 2.1, r

= R-L, x = 0) .

- Estudou-se a conveniência de se deslocar a placa fértil em

relação ao plano médio do núcleo, utilizando como critério

principal o valor da potência linear máxima (figura 2.1, variação

de x) .

- Finalmente, estudou-se a conveniência de se utilizar uma

segunda placa fértil.

3. ESQUEMA DE CALCULO

Quanto ao procedimento de cálculo, o núcleo de referência

SPX2, foi modelado em geometria cilíndrica. O núcleo do reator

foi dividido em 15 meios diferentes e através do programa CONC

|l|, fizemos as correções sobre as dilatações geométricas,

levando-se em consideração o coeficiente de dilatação linear do

aço. Com as concentrações calculadas, os cálculos celulares foram

feitos a 25 grupos de energia através do programa HETARED |l| a 25



grupos de energia, utilizando-se como biblioteca de seções cie

.choque o formulário CARNAVAL IV |1|.

Para o cálculo de evolução do reator, a duas dimensões em

geometria RZ, através do programa DEUXD3 |l|, duas opções são

possíveis: um cálculo direto com as seções de choque a 25 grupos

de energia, ou, como foi realizado, um cálculo a 6 grupos de

energia utilizando-se um fluxo de ponderação obtido através de Um

cálculo anterior, a 25 grupos de energia para um núcleo limpo e

barras de controle levantadas.

Para os cálculos de evolução, pode-se evoluir o núcleo limpo

em um ou mais passos de evolução até fim de ciclo, a partir de Um

fluxo inicial obtido pelo movimento dos dois bancos de barras cie

controle e impor a cada passo de evolução o valor da relação eirtte

a potência linear máxima do núcleo interno q-^ e a potência linear

máxima no núcleo externo q2 igual a 1,05 (achatamento das

potências lineares).

Em fim de ciclo, as barras de controle estão levantadas e

verifica-se os enriquecimentos que permitirão obter-se a relação

q1/q2 =1,05 |l| e a reatividade de 800 pcm |l|.

4. RESat.TA.0OS

4.1. Influência da espessura _da_ placa fértil.

Em função dos resultados apresentados na tabela 4.1.1

verificamos que em razão da conservação do número de isótopos

físseis, o aumento da espessura da placa fértil faz aumentai: o

valor do enriquecimento volumétrico médio de uma maneira monótona.

Para o núcleo CHA2, existe uma pequena modificação da

relação entre os enriquecimentos volumétricos, mas quando

introduzimos a placa fértil intermediária somente na zona interna

do núcleo (CHA1) e quando a espessura da placa Vai

progressivamente aumentando, a relação entre os enriquecimentos

volumétricos das zonas interna e externa do núcleo aumentam,

podendo obter-se um núcleo de um só enriquecimento (E1/E2
S=1.0) .



Tabela 4.1.1. Resultados obtidos para a variação da espessura da
placa fértil.

NÚCLEO COM PLACAS NAS REGIÕES INTERNA E EXTERNA - CHA2

e (cm)

Em (%)

relação E1/E2

td (dias)

reatividade
inicial (pcm)

pi. máx. bcl
(W/cm)

pi. máx. bci
(W/cm)

DPA

0

22,087

0,827

1514

16380

465

450

246

8

22,756

0,816

1443

12894

427

486

237

12

23,377

0,813

1401

11694

427

511

234

16

24,112

0,813

1378

10793

437

542

235

20

24,925

0,810

1341

10063

455

585

235

30

27,000

0,805

1223

8471

521

736

240

40

30,800

0,820

1254

9825

603

877

223

NÚCLEO COM PLACA SOMENTE NA REGIÃO INTERNA - CHA1

e (cm)

Em (%)

relação E1/E2

td (dias)

reatividade
inicial (pcm)

pi. máx. bcl
(W/cm)

pi. máx. bci
(W/cm)

DPA

0

22,087

0,827

1514

16380

465

450

246

12

22,300

0,886

1463

12794

441

479

234

20

23,400

0,938

1478

12512

450

497

233

30

25,000

1,000

1490

12702

478

519

-

e = espessura da placa (cm).
Em = enriquecimento volumétrico médio (%) .
relação E1/E2 = relação entre os enriquecimentos volumétricos

dos núcleos interno/externo,
td = tempo de residência do combustível,
pi. máx. bcl = potência linear máxima, barras de comando

levantadas (W/cm).
pi. máx. bci = potência linear máxima, barras de comando

inseridas (W/cm).
DPA = deslocamento por átomo, norma francesa



Através da tabela 4.1.1 podemos verificar que para uma placa

..fértil de 3 0 cm de espessura, obtemos um núcleo a enriquecimento

único e que para esse caso temos o conceito heterogêneo axial

associado ao conceito de composição variável a enriquecimento

único.

O balanço entre o aumento do enriquecimento volumétrico

médio e a diminuição de zonas físseis no núcleo é tal que o

aumento da espessura da placa fértil faz diminuir a massa de

plutônio no núcleo (figura 4.1.1) até um valor mínimo

correspondente a e = 3 0 cm (fração volumétrica de fértil interna =

25%) , núcleo CHA2 e para o núcleo CHA1 até um valor mínimo

correspondente a e = 20 cm (fração volumétrica de fértil interna

= 5%), em razão do aumento da relação
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Figura 4.1.1. Massa de plutônio no início da vida do reator

0 tempo áe residência do combustível (tabela 4.1.1), a taxa

de combustão térmica fixada a 150000 MWd/t diminui com o aumento

da espessura da placa fértil para o CHA2, enquanto que para o

núcleo CHA1 ele é quase estável. O valor do deslocamentos por

átomo DPA ("fluência", norma francesa) diminuiu ligeiramente, em

até -5% no caso mais favorável (CHA2, placa com 20 cm).
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Verifica-se também através das curvas apresentadas na figura

4.1.2 que a massa de plutônio produzida pela evolução do

combustível para o núcleo CHA2 é maior que para um núcleo

homogêneo.
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Figura 4 . 1 . 3 . Massa de urânio no início da vida do reator



À massa de urânio (figura 4.1.3) aumenta de um modo monótono

_com o aumento da espessura da placa para os dois tipos de núcleo

(CHA1 e CHA2), mas para o CHA1 esse aumento não é acentuado.

Como o enriquecimento volumétrico médio do núcleo aumenta

com o aumento da espessura da placa fértil, temos uma deterioração

do ganho de regeneração (definido como a relação entre a diferença

do número final de átomos de plutônio formados e o número

de átomos de plutônio desaparecidos pelo número total de fissões)

do núcleo combustível (figura 4.1.4), parcialmente compensadas

pelo valor positivo importante do ganho de regeneração na placa

fértil. O ganho de regeneração interno GRI total do núcleo

combustível e placa fértil torna-se menos negativo, devido

essencialmente à variação das composições isotópicas do plutônio

(figuras 4.1.5 e 4.1.6).

oa2o-

0,040-
0.000 i

-O040-

-O120-

M -O200-

° -O280-

•Cs360-

-<VMO-

-••
•o-
-•-
-0 -

0 4

Figura 4. I .4 . Ganho

- NÚCLEO
- PLACA INTERNA
- PLACA EXTERNA __4J
-TOTAL . _ - Q m

o—o---°—°^ °

8 14 18 22 2« 30 34 38

ESPESSURA DA PLACA EM CM

de regeneração interno a 750 dias - CHA2



65-

o

•o 55-

a.

§45-
VI

o
3

2 55-a
U)

*> ti-

o no soo

Figura 4 . 1 . 5 . Variação das

-•• -
-O--

•o- -
- - o - Q

— • • * - —

Pu239-CH
Pu239-CHA
Pu24O-CH
Pu24O-CHA

—« «

_ • •
- o - - o

500 700 XX) 1100 1300 15O0

DIAS

composições isotópicas do plutônio

o
z

IO

3
i

Q.

O
Z

O

zo
• « t

sÜJ

1 Figura 4.1

upo-J

9^50-

apo-

6,50-

spo-

w\\\\

fcr

100

-•- - Pu241-CH
- O - P«t41-CHA
-X- - Poí42-CH
- o - - Pu 242-CHA

Xr — * *

300 500 700 900 1100
DIAS

.6 . Variação das composições

1300 1500

isotópicas do plutônio

Como o GRI é menos negativo, a perda de reatividade (figura

4.1.7), abaixa com o aumento da espessura da placa até um patamar

de saturação. Para o núcleo CHA2, o ganho máximo sobre a perda de

reatividade por dia à potência nominal do reator é de 39%, para

uma placa entre 25 a 35 cm de espessura (correspondente a um

10



intervalo 21% - 29% em fração volumétrica do fértil interno),

enquanto que o ganho máximo é de 24% para o núcleo CHA1 para uma

placa entre 2 0 a 3 0 cm de espessura (correspondente a um intervalo

de 9% - 14% em fração volumétrica do fértil interno).

-O- -CHA2
-O- -CUA1

ESPESSURA DA PLACA EM CM

Figura 4.1.7. Perda de reatividade em pcm/dia

Concernente as barras de controle, a característica da curva

integral (curva em S, figura 4.1.8) e diferencial de reatividade

(figura 4.1.9) mostram o efeito do corte axial entre as partes

superiores e inferiores do núcleo. Nestes núcleos CHA a parte

inferior do núcleo é muito mais importante que a parte superior,

no que concerne à reatividade das barras de controle, o que faz

com que a antireatividade das barras de controle ao começo de sua

introdução seja tão grande quanto maior for a espessura da placa.

11
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Curva diferencial de reatividade

Na situação de todas as barras de controle no alto, nós

temos uma melhora da potência linear máxima, (figura 4.1.10). 0

ganho máximo é de 8,2% para o núcleo CHA2 (placas de 8 e 12 cm de

espessura) e de 5,2% para o núcleo CHA1 (placa de 12 cm de

espessura). Entretanto, como já foi mostrado na figura 4.1.9, a

12



introdução de barras de comando, no início de vida, faz oscilar o

fluxo na direção inferior ao plano médio do núcleo e pode-se

observar uma degradação importante na curva de fluxo e da

potência, a potência linear máxima aumentando com a espessura da

placa.
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Figura 4 .1 .10 .

»oo

MO-

780-

720-

«•0-

6OO-

540-

480-

420-

-•-
•A-
-o-
•O-

0 4

•BARRAS
-BARRAS
-BARRAS
- BAflRAS

LEVANTADAS-CHA2
INSERIDAS-CHA2
LEVANTADAS-CRA1 A
INSERIDAS-CMA1 /

s
•

ã
•

8 12 16 20 24 M J2 M 4O
ESPESSURA OA PLACA CM CM

Potência l inear máxima

Com a evolução, a potência linear diminui consideravelmente

(figura 4.1.11). Entretanto, em razão da degradação do fator de

forma ^max/^médio (relação entre a potência linear máxima e

potência linear média) no fim do ciclo, as barras estando na

posição alta, existe um aumento da potência linear máxima no fim

do ciclo.

13
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4.2. Influência do deslocamento da placa para uma posição

inferior ao plano médio do núcleo.

A figura 4.2.1 mostra os efeitos sobre a potência linear

máxima, para os núcleos CHA2, assim que é deslocada a placa fértil

interna de 20 cm de espessura até 3 0 cm abaixo do plano médio do

núcleo.

Verificamos que quando as barras de controle estão na

posição alta, o fator de forma de potência e a potência linear

máxima crescem, mas quando as barras de comando são inseridas, o

fator de nivelamento de potência e a potência linear máxima

diminuem com o deslocamento da placa fértil até um valor ótimo (10

cm) .
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Este resultado mostra que o deslocamento da placa fértil

abaixo do plano médio do núcleo, para ser favorável, ou seja, para

se obter uma distribuição de potência mais achatada, deve ser

otimizada.

4.3. Influência da presença de uma segunda placa fértil.

Para se estudar a influência de uma segunda placa fértil no

núcleo CHA2, introduz-se duas placas férteis de 10 cm de espessura

cada uma, distantes entre si de 8 cm, e descentradas em relação ao

plano médio do núcleo em 5 cm e 10 cm, respectivamente.

A tabela 4.3.1 compara os resultados obtidos. Ela mostra que

a introdução de duas placas férteis deslocadas, em lugar de uma

única placa fértil centrada ou deslocada, faz aumentar o valor do

enriquecimento médio do combustível, mas o valor da reatividade

iniciai e da perda de reariviaaae cambem aumentam (no caso mais

desfavorável, temos 21,4% de aumento da perda de reatividade por

dia, em relação a uma placa única de 20 cm centrada).

Como vantagem, temos uma ligeira melhora da potência linear

máxima e do DPA, em relação ao caso de uma única placa fértil

descentrada de 5 cm.
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Tabela 4.3.1. Resultados obtidos utilizando-se duas placas férteis

NÚCLEO COM PLACAS NAS REGIÕES INTERNA E EXTERNA - CHA2

PARÂMETRO

enriquecimento médio %

relação E-./E2

taxa de combustão MWd/1

tempo residência dias

reatividade inicial pci

perda de reatividade
(pcm/dia)

potência linear máxima
(W/cm) barras controle

levantadas

potência linear máxima
(W/cm) barras controle

inseridas

DPA - deslocamentos po:
átomo norma francesa

placa de 20
cm centrada

placa de 20
cm deslocada
10 cm

placa de 20
cm deslocada
10 cm

24,925

0,810

: 149817 143994 135371

1339

l 10063

6,87

455

585

235

PARÂMETRO

enriquecimento médio ( % )

relação E,/E2

taxa de combustão térmica ( MWd/t )

tempo residência ( dias )

reatividade inicial ( pcm )

perda de reatividade ( pcm/dia )

potência linear máxima (W/cm) barras
de controle levantadas

potência linear máxima (W/cm) barras
de controle inseridas

DPA - deslocamentos por átomo
( norma francesa )

10245

6,94

462

425

-

duas placas
desloc

5 cm

25,400

0,817

149012

1400

11086

7,31

475

500

226

11140

7,91

527

487

223

3 de 10 cm
nadas

10 cm

26,100

0,805

150266

1470

13094

8,34

523

493

227

16



Como vantagem, temos uma ligeira melhora da potência linear

máxima e do DPA, em relação ao caso de uma única placa fértil

descentrada de 5 cm.
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